
 

 

 
 

INFORMAÇÃO PROFISSIONAL 

ROTEIRO PARA A TEMÁTICA AMBIENTE E CIDADE 

ARQUITETURA E URBANISMO / GEOGRAFIA / GESTÃO AMBIENTAL / 

PERMACULTURA 

 

Apresentação 

 onde se formou 

 alguma outra formação 

 por que escolheu esta profissão 

 trajetória profissional (desde a vida acadêmica) 

 local de trabalho atual / atividades atuais 

 como o trabalho influencia na vida pessoal 

 

 

1. Como é o curso? Quais as habilidades/conhecimentos necessários para ele? Quais 

as  disciplinas do currículo? Qual a duração do curso? 

2. Em sua opinião, quais as melhores faculdades do Brasil? E do mundo? 

3. Quais as disciplinas que mais te influenciaram? 

4. Como é prova específica do vestibular? 

5. Arquitetura e Urbanismo: humanas ou exatas? 

6. Agronomia e Geologia – qual a importância para a área Ambiental? 

7. O que é Gestão Ambiental? 

8. Todo urbanista é arquiteto? É possível ser urbanista sem ser arquiteto nem 

engenheiro? 

9. Como paisagismo, arquitetura e engenharia civil se relacionam? 

10. Gestão Ambiental – melhor como formação inicial ou como especialização? 

11. Em Biologia, é necessário optar por Bacharelado ou Licenciatura? São 

excludentes? 

12. “Não gosto de desenhar. Posso ser arquiteto?”. 

13. Quais as possíveis atividades a serem exercidas na área ambiental com a 

formação em Gestão Ambiental / Arquitetura e Urbanismo / Biologia / Geografia? 

14. Qual a formação mais adequada para o trabalho com ecologia? E com 

permacultura? 



 

 

15. Permacultura – em que consiste exatamente? De que forma pode se conciliar com 

o ambiente urbano de São Paulo?  

16. O que é bioarquitetura? 

17. É possível o trabalho na área ambiental sem deixar a cidade de São Paulo? 

18. Que profissionais são considerados ambientalistas? Há especializações? 

19. Há alguma rivalidade / hierarquia entre profissões na área ambiental? E entre 

diferentes frentes de uma mesma profissão (ex.: em Biologia, entre genética, 

zoologia, botânica)? 

20. Na faculdade, há uma ênfase em trabalhos feitos à mão? E com o computador? 

21. Há estudos específicos sobre trânsito nas grandes cidades na formação 

profissional? 

22. Para conseguir trabalho, é preciso estar relacionado a um escritório / área pública 

ou é possível ser autônomo? 

23. Como funciona o trabalho de ambientalistas no meio governamental? 

24. Você teve alguma experiência com projetos públicos? Como foi? 

25. Há predominância de atuação de profissionais da área ambiental no 3º setor? 

26. Qual a possibilidade de atuação nas grandes empresas? 

27. É possível planejar uma carreira dentro da área? 

28. Como está a pesquisa nas profissões da área ambiental? 

29. Como são compostas equipes multiprofissionais na área ambiental? 

30. A mobilidade urbana é de responsabilidade do governo? Há possibilidade de 

atuação via empresa/grupo privado? 

31. Como são feitos estudos de impacto ambiental e na mobilidade urbana para ser 

definido/autorizado um projeto/empreendimento? Quem faz os estudos e autoriza 

ou não? 

32. Como ambientalistas podem considerar a opinião da população ao 

realizar/conduzir um projeto público? 

33. Como são os aspectos éticos na condução de projetos públicos e privados? 

34. Como você concilia a sua própria vontade e criatividade com o pedido da empresa 

/ do cliente? 

35. Como é seu dia de trabalho? 

36. Quais são as principais dificuldades da profissão? 

37. Como você avalia a história da arquitetura em São Paulo? Há transformações 

significativas possíveis no cenário urbano? 



 

 

38. São Paulo tem características muito diferenciadas em relação a outros grandes 

centros no mundo, a serem consideradas no planejamento urbano? 

39. Como você vê as propostas de revitalização do centro de São Paulo? 

40. Qual seria o papel de um profissional da área ambiental em discussões / 

programas voltados a contextos como os da cracolândia? 

41. Em sua opinião, como lidar com propostas que envolvem transporte individual e 

transporte coletivo?  

42. Convivência em espaço público, lazer, cultura podem ser beneficiados com a 

restrição ao tráfego de veículos motorizados? 

43. Como transformar a cidade a partir do espaço? 

44. Como você vê o investimento no pré-sal frente a alternativas energéticas e a 

outras demandas de investimento? 

45. Como você vê o investimento na produção de etanol frente ao impacto de ampla 

monocultura? 

46. Como ampliar e divulgar fontes de energia limpa? 

47. Crise hídrica, crise energética: Questões políticas, econômicas ou ambientais / 

climáticas? 

48. Sustentabilidade: Possibilidade? Modismo? 

49. Reciclados, orgânicos – são mesmo mais caros? 

50. Como você vê a questão do lixo nas grandes cidades brasileiras? 

51. Como a Biologia e a Arquitetura podem se relacionar? 

52. Qual a intervenção prática dos profissionais na situação crítica do desmatamento e 

poluição? 

53. Existe um modo de a nossa sociedade industrial viver em “harmonia” com o meio 

ambiente? 

54. A ampliação da comercialização de produtos naturais, veganos, sem agrotóxicos... 

reflete uma real valorização da qualidade de vida, em sua opinião? 

 


